
H 5 i 2e @minfin nl1 1 5A 2b |@douane nl[| 5 l 2e |@douane nl1

1 5 i 2e |@douane nl[1 ^A ie |@douane nl1 f 5 i 2e~~|@douane nlf 5 i 2e |@douane nl1
5 1 2e |@douane nir^ ^^ l@douane nl]

5 1 2e

5 1 26 |5 1 2e[To 5 1 26

Cc

j@douane nl

Wed 6 2 2021 12 41 43 PM

From

Sent

Subject Betr Stukken voor CEG_FOR 15 juni a s

Wed 6 2 2021 12 41 47 PMReceived

Dag 5 1 2e

Vooruitlopend op de reactie van|5 1 2e| geef ik je de mijne vast in kleur in jouw bericht

Metvriendelijke groeten

5 l 2e

Douane Landelijk Kantoor

Belastingdienst Douane

Ministerie van Financien

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer Kam A 12 OGH

Postbus 3070 I 6401 DN | Heerlen

m[ 5 l 2e

]@belastingd ienst nl5 1 26

]@belastingdienst nl naar[ ]@douane nl5 1 2e5 1 26Let op Mijn is gewijzigd van

{Op vrijdag afwezig In oneven weken eveneens op donderdag afwezig

} 01 06 2021 07 55 27—Beste collega s Op 15 juni is de volgende bijeenkomst van de CEG FOR waar 5 1 26 3n5 1 26

aan deelne

Van j^
Aan Cluster FBR I 5 1126^

5 1 26

5 1 265 1 26 ^©Belastingdienst
5 1 26 |@Belastingdiensl 5 1 26 [@minfin nl

]@Belastingdienst5 1 26

5 1 26Cc

Datum 01 06 2021 07 55

Onderwerp Stukken voorCEG FOR ISjunia s

Beste collega s

Op 15 juni is de volgende bijeenkomst van de CEG FOR waar |5 1 26|en |5 1 2e|aan deelnemen Beide 5 l 2e zijn met vakantie en pas terug op

de 14e Omdat ik de stukken van FOR ook ontvang heb ik maar even op me genomen om er voor te zorgeri dat er input geleverd wordt

Gisteren heb ik al twee stukken gedeeld met FBR die van vandaag zijn m i ook of vooral van belang FR

Toepassing artikel 173 DWU

5 1 26[bijiage 2021 3578497 Amendment of a customs declaration pdf is verwijderd door Douane BLD]

In dit stuk wordt o a ingegaan op de relatie tussen verzoeken om terugbetaling en het aanpassen van de aangifte op basis van de positieve

beschikking Enerzijds zegt COM in case of a positive Customs decision on the request for repayment or remission the customs declaration

concerned does not need to be amended d\e passage wordt naadloos opgevolgd door However the said positive Customs decision should

be rejected in the national import system for the sake of transparency and complete Information

In andere woorden de aangifte hoeft niette worden aangepast maar het aangiftesysteem moet wel de juiste gegevens bevatten Ik weet niet

hoe of er aan de hand van AGS en straks DMS te zien is of er een terugbetaling is geweest Vanuit de terugbetaling kunnen we wel bij de

aangifte komen maar of dat andersom ook het geval is

Ik lees dit als voIgt De door de aangever ingevulde gegevens in de aangifte worden niet gewijzigd In het veld bevindingen moet opgenomen

worden dat er een teruggaaf heeft plaats gevonden met een verwijzing naar het dossier

Een tweede punt gaat het corrigeren van de aangever lets waar bij ons ook wel vragen over zijn gesteld COM stelt hierover

In principle any data element in the customs declaration may be amended as long as the request for amendment concerns the goods

1631952 00001



originally covered by the same customs declaration en ook

However in practice there might be cases where it would be necessary to exclude the possibility of amendment Such case may be for

example if the change concerns the declarant In such case it would be more practical to invalidate the original customs declaration and

replace it by a new one indicating the actual declarant

Wat de uitkomst van onze interne discussie is geweest over of de aangever gecorrigeerd mag worden in de aangifte heb ik niet scherp maar

COM is in ieder geval van mening dat dit mogelijk is

Ik lees dit anders en mogelijk wat minder kort door de bocht

De aangever mag niet worden gewijzigd stemt overeen met onze handelswijze Verzoekt een aangever wel om de aangever te wijzigen
dan ontstaat er een kip en eiverhaal In die situatie adviseert de Cie om de mogelijkheid van ongeldigmaking te gebruiken De Cie kan dan

alleen maar bedoelen binnen de voorwaarden die ongeldigmaking gelden

buiten verzoek

Metvriendelijke groet

5 1 26

Landelijk Kantoor Handhavingsbeleid

Belastingdienst Douane

Ministerie van Financien

Laan op Zuid 45 | 3072 DB | Rotterdam | Kamer OGH A 12

Postbus 3070 I 6401 DN | Heerlen

Xi 5 1 2e 1
I 5 1 2e l@douane nl
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De Douane stelt e mail niet open voor aanvragen aangifteii bezwaarscluiften veizoeken klacliteii ii ^ebrekestellii^eii en

sooilgelijke fomiele berichteii

Dit bericlit is uitsluitend bestemd voor de geadiesseerde Het bericht kan veitiouwelijke infomiatie bevatten waaiToor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abms hebt ontvangen wordt u verzocht het te veivvyderen en de

afzender te informeren

The Customs Administration does not accept filii igs requests appeals complaints notices of default or similar formal

notices sent by email

Tliis message is solely intended for tlie addressee It may contain itiformation tliat is confidential and legally privileged If

you are not tlie intended recipient please delete tliis message and notify tlie sendei
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5 1 2e |@douane nl[| 5 1 2e |@douane nl1

|5 1 2e|26
5 1 2e |@douane nl|| 5 l 2e |@douane nl]

I 5 1 2e l@douane nl

Tue 6 15 2021 8 42 31 AM

Subject Betr Betr Fw Instructie 13e CEG FOR

Tue 6 15 2021 8 42 34 AM

To

]@minfin nl] I 5 i 2e |@douane nlf 5 i 2e |@douane nl1Cc [ 5 1 26

From

Sent

Received

Flallo| 5 1 26 I

We nemen het in ons achterhoofd mee en zet daarom[|jJ^ok in de CC Dit onderwerp zal nog wel een keer op de agenda komen het is

ook gerelateerd aan CEG DEB

Wat ik wel en niet voor het eerst bijzonder vind is dat als er een bepaalde adviseur piept wij in de houding springen Een opmerking als in

LS X wordtanders gewerkt dan in NL kan ik nietzo veel mee Wat wij dan altijd vragen is concrete voorbeelden Dan blijft hetvaak

angstvallig stil Wat ik volgens mi] weet is dat wij de drempel hoog leggen als het gaat om het om te voldoen aan de verplichtingen

Kind regards

5 1 26

National Office ZEnforcement and Policy Management
Customs administration of Ihe Netherlands

Tax and Customs Administration

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Netherlands | A12
P O Box 3070 I 6401 DN Heerlen | The Netherlands

M [ 5 1 26

I 5 1 26 l@douane nl

www douane nl

5 1 26 5 1 26
my e mail adress changed from ©belastingdienst nl to @douane nl

} 15 06 2021 09 17 54—Hoi| 5 1 2e I Akkoord maar misschien wel goed om te weten dat er het een en ander speelt5 1 26

rondom artike

5 1 26

Aar 5 1 2e

Datum 15 06 2021 09 17
]@Delastingdienst5 1 2e

Onderwerp Betr Fw Instructie 13e CEG FOR

Hoi 5 1 2e

Akkoord maar misschien wel goed om te weten dat er het een en ander speelt rondom artikel 173 3 UCC In een onlangs gehouden overleg

me1^ l 2^s het volgende besproken
Verdere afspraken zijn hier nog niet over gemaakt

1 Wijzigen van de douaneaangiiie toepassing artikel 173 DWU

Er zijn diverse voorbeelden waarbij de toepassing van dit artikel leidt tot ongewenste uitkomsten

^ t 2^eeft aan dat de toepassing binnei^^^^nders is dan in i 1 2^
de wens is om dit bespreekbaarte maken met de\
Afge^roken is om een gezamenlijke inspanning doen om dit punt op te pakken

bn of de verschillende toepassing voor te leggen in Brussel5 1 2a

Met vriendelijke greet

5 1 26

Douane Landelijk Karitoor

Belastingdienst
Laan op Zuid 45| 3072 DB

Postbus 3070 I 6401 DN

T 15 95 03 11

1631951 00002



I 5 1 2e 1@belastingdienst nl

www belastinadienst nl

Woensdag afwezig

14 06 2021 16 55 53—Goedendag Hierbij de instructie voor de CEG FOR van morgen5 1 26

Van I 5 1 26 IDauane BLD

Aan |5 1 2er 5 1 26 l ajBelastlnqdienstl 5 1 2q~
]@Belastingdienst | 5 12©

]@Belastingdienst

] a Belastinqdlenst 5 1 26

]@Belastlngdienstg7r^
|@Belastlngd

J@Bela3tingdlenst L 5 1 2^

^@Belastingdien5t|

5 1 26 lensll 5 1 26 5 1 26

5 1 265 1 26 5 1 26

5 1 26 5 1 26 5 1 26

Datum 14 06 2021 16 55

Onderwerp Fw Instructie 13e CEG FOR

Goedendag

Hierbij de instructie voor de CEG FOR van morgen

^ 5 1 26 kun jij akkoord gaan met de instructie

Kind regards

5 1 26

National Office ZEnforcement and Policy Management
Customs administration of the Netherlands

Tax and Customs Administration

Laan op Zuid 45 | 3072 DB Rotterdam | Netherlands | A12
P O Box 3070 I 6401 DN Heerlen | The Netherlands

5 1 26

I 5 1 26 l@douane nl

www douane nl

my e mail adress changed from 5 1 26 |@belastingdienst nl to| 5 1 26 @douane nl

Doorgestuurd door[ 5 1 26 ~|Douane BLD op 14 06 2021 16 55

Van

Aan 1 5 1 26 |@douane nl | 5 1 2e ^^douane nl

Datum 14 06 2021 16 51

Onderwerp Instructie 13e CEG FOR

5 1 2CT2i| AFP EDA | 5 1 26 [@minfin nl

De laatste versie met voorbehoud ivm nieuw document agendapunt 4

Tot morgen

5 1 26

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordi u verzocht dat aan de

afzenderle melden en het berichl te verwijderen De Staat aanvaardi geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbmiation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you by mistake you are requested to infonrr the

sender and delete the message The State accepts no liability fordamage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages [bijiage
Instructie 13e CEG FOR docx is verwijderd door[ jDouane BLD]5 1 26

1631951 00002



De Douane stelt e mail niet open voor aanvragen aangifteii bezwaaiscluiften verzoeken klacliteii ingebrekestellingen en

sooilgelijke fomiele berichteii

Dit bericlit is uitsluitend bestemd voor de geadiesseeide Het bericht kan veitiouwelijke infomiatie bevatten waaivoor de

fiscale geheimlioudingsplicht geldt Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht het te veiwijderen en de

afzender te infonneren

The Customs Administration does not accept filings requests appeals complaints notices of default or similar formal

notices sent by email

Tliis message is solely intended for tire addressee It may contain information tlrat is confidential and legally privileged If

you are not tire intended recipient please delete tiiis message and notify tire sender’
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Uitkomst inventarisatie art 173 DWU

bij andere lidstaten als input

gebruiken bij overleg in Brussei

ODB ACT 9 6 2021 3 DGFZ Q4 2021

Tijdens ODB van 9juni 2021 is onder agendapunt 3 gesproken overArtikel 173 DWU de wijziging
van een douaneaangifte OnderiAferp van discussie W3S de vraag of het EORI nummer van de

aangever gewijzigd kan worden

De tekst van de Guidance on Customs Formalities on Entry and Import into the European Union is

duidelijk de aangever is het element dat in principe niet gewijzigd kan worden en waarvoor

ongeldig maken van de aangifte een betere opiossing is

Discussies over de strekking van artikel 173 DWU vinden plaats in de Douane Expert Groep In

en Uitvoerformaliteiten CEG FOR en in die expertgroep is de afgelopen jaren niet naar het

wijzigen van de aangever in een aangifte gekeken Op zich logisch dat de aangever niet gewijzigd
kan worden omdatalleen de aangever kan verzoeken om een aangifte te wijzigen Als hij verzoekt

om een ander de aangever te laten zijn dan gaan ook de verantwoordelijkheden die voortvioeien

uit de aangifte over naar een ander

Als dit echter alleen betrekking heeft op het corrigeren van een onjuist vermeld EORI nummer in

een aangifte waarbij de indiener als direct vertegenwoordiger optreedt dan kan dit aan de CEG

FOR worden voorgelegd Uit de bescheiden die aanwezig zijn moet duidelijk blijken dat er een

onjuiste vermelding van het EORI nummer heeft plaatsgevonden en datergeen bedrijf als

aangever wordt vermeld die geen opdracht aan de direct vertegenwoordiger heeft verstrekt

De volgende vergadering van de CEG FOR staat gepland voor half maart Eventueel kunnen we

daar

buiten verzoek
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	00001Deels Openbaar
	00002Deels Openbaar
	00003Deels Openbaar

